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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☒ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 
Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

 
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş 

MADDE 14 – (7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında 

kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim 

kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe 

ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu, bu Yönetmelik hükümleri dışında ilave 

şartlar belirleyebilir.  

 
 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş 

MADDE 14 – (7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında 

kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim 

kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe 

ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu, bu Yönetmelik hükümleri dışında ilave 

şartlar belirleyebilir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan 

ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş 

yapılabilmesi için;  

a)  Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu 

üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama 

kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim 

içerisinde yer alması ve bu Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı 

şartlarını taşıması, 

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması 

halinde; 

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda 

merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı 

sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı 

sıralaması şartını sağlamış olması, 

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, 

kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört 

yarıyılını başarıyla geçmiş olması, 

gerekir. 
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Not: 
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  


